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Медицинска бележка за отсъствие

Нормативна основа - указания на МЗ от 2017 г. 

• Издава се на деца, посещаващи детска градина или училище

• Платена услуга по ценоразпис – не е вписана в Наредба 3 за 
основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на 
НЗОК

• Издава се САМО след преглед на пациента



Медицинска бележка за отсъствие

• Задължително съдържа името на детето, заболяването 
(включително МКБ), периода на отсъствие, име и УИН на 
лекаря, подпис и печат

• В деня, вписан като начална дата на отсъствие, пациентът 
трябва да има преглед.

• Трябва да бъде регистрирана в медицинския софтуер 
(подлежи на проверки от РЗИ)



Медицинска бележка за отсъствие

ВАЖНО!

Децата се преглеждат САМО в присъствието на родител. 

Деца от 16 до 18 години могат да бъдат преглеждани и сами, но 
сме длъжни при отклонения в здравословното състояние да 
уведомим родителите за това!

Поставете уведомителна табела за родителите в коридора и ги 
научете да водят децата си на преглед. 



Медицинска бележка за отсъствие
ВАЖНО!

Ако детето е придружено от друго лице (член от семейството, 
познат, съсед), съгласно ЗЗ същото трябва да бъде 
упълномощено да води детето на преглед. 

Варианти за решение: 

• Да впишете тази възможност в правилника на лечебното 
заведение, както и необходимостта придружителят да 
подпише АЛ. 

• Да имате подписана декларация от родител кой още може да 
води детето на преглед и да подписва АЛ.



Медицинска бележка за отсъствие

Основни грешки в практиката и техните последствия:

1. Издаване на медицинска бележка без преглед = издаване 
на документ с невярно съдържание от лекар  (3-5 години 
затвор). Има осъден колега за 2 (две) медицински бележки 
на ученици. 

2. Издаване на медицинска бележка по искане на учители –
виж т. 1



Медицинска бележка за отсъствие

Основни грешки в практиката и техните последствия:

3. Издаване на медицинска бележка по желание на 
родителите за отсъствие на детето по домашни причини –
виж т. 1. Ние издаваме медицински бележки САМО тогава, 
когато детето не може да посещава градина/училище 
поради ЗАБОЛЯВАНЕ или КАРАНТИНА. Всички останали 
отсъствия се извиняват по домашни причини в рамките на 
позволеното от училищния правилник. 



Медицинска бележка за отсъствие

Основни грешки в практиката и техните последствия:

4. Издаване на медицинска бележка за време, когато детето 
не е преглеждано. Можем да издадем медицинска бележка 
и на контролния преглед, ако имаме регистриран преглед 
на детето в първия ден от отсъствието. Научете родителите, 
че не можете да издавате бележки за минало време 
(указание на МЗ)

5. Издаване на медицинска бележка на дете в отсъствието на 
родител. Децата са непълнолетни. Документът следва да 
бъде даден на родителя или същия да бъде уведомен за 
дадения документ (съдебното дело в Лом за 2 извинителни 
бележки на деца е заведено от родителите на децата)



Удостоверение за проведени имунизации

Нормативна основа  - Наредба 3 за основния пакет здравни 
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК 

• Издава се безплатно, когато е необходимо за отпускане на 
детски добавки (ППЗСПД)

• Платена услуга по ценоразпис – когато се издава за социални 
помощи, занятия в центрове за деца с увреждания, по искане 
на Д „Закрила на детето“, за продължително санаториално 
лечение



Удостоверение за проведени имунизации

• Издава се въз основа на наличната в амбулаторията 
документация за проведени профилактични прегледи и 
имунизации

• Издаването на удостоверение с  невярно съдържание = 
издаване на медицинско свидетелство с невярно съдържание 
от лекар (утежнена присъда 3-5 години затвор)



Удостоверение за проведени имунизации

Основни грешки в практиката и техните последици:

1. Издаване на документ за редовни профилактични прегледи 
и имунизации на дете с нередовни такива – майката 
получава детски и социални помощи, а лекарят е отговорен 
по ЗЗ и НК. При направена справка от РЗИ голяма част от 
заболялите от Морбили деца са с удостоверения за 
редовни имунизации, което предизвика масови проверки и 
актове на РЗИ през последните месеци.



Удостоверение за проведени имунизации

Основни грешки в практиката и техните последици:

2. Издаване на документ за редовни профилактични прегледи 
и имунизации на дете с нередовни прегледи и редовни 
имунизации – майката получава детски и социални помощи, 
а лекарят търпи финансова загуба от неизвършени ПП на 
децата и стимулира последващо подобно поведение на 
майката.



Удостоверение за проведени имунизации

Основни грешки в практиката и техните последици:

3. Издаване на документ за редовни профилактични прегледи 
и имунизации на дете с неясен имунен статус 
(новозаписано) – виж т. 1. 

• Нарочно укриване на нередовните имунизации от майката

• Неглижиране от майката на изискването да представи 
имунизациите на детето при преизбор на ОПЛ.

Последствията са същите + за вас остава отговорността да 
издирвате какво точно е направено и кога, за да комплектовате 
документите на детето, което наблюдавате. 



Удостоверение за проведени имунизации

Какво да правим в такива случаи?

1. Не записвайте детето, ако не ви донесат данни за 
направените имунизации досега. Отговорността е наша, а 
не на майката. Времето за пререгистрация е 1 месец и е 
достатъчно да бъде осигурен документ от предишния ОПЛ.

2. Заедно с имунизациите изискайте от майката да донесе и 
АЛ от профилактичните прегледи през последната година 
(от предишния ОПЛ). 



Удостоверение за проведени имунизации

Какво да правим в такива случаи?

3. Обяснете на майката, че не можете да поемете 
наблюдението на детето без тези документи.

4. Ако детето не е водено редовно на преглед, напишете в 
удостоверението „Няма редовни профилактични прегледи“

5. Ако детето няма всички имунизации, напишете в 
удостоверението „Няма всички задължителни имунизации 
за възрастта“

6. Възможни са различни комбинации – има/няма редовни ПП, 
има/няма всички имунизации.



Удостоверение за проведени имунизации

Какво да правим в такива случаи?

7. Ако нямате данни за проведени профилактични прегледи 
и/или имунизации, напишете „Няма данни за проведени ПП 
и имунизации от предходния ОПЛ“. Не вярвайте на думите 
на майката – много често децата се презаписват, за да се 
скрие, че нямат имунизации.

8. Обяснете на майката, че ще получи ново удостоверение 
само тогава, когато бъдат направени всички задължителни 
имунизации и бъдат направени всички задължителни ПП за 
възрастта в рамките на календарната година (4 за деца от 1 
до 2 години през минимум 2 месеца, 2 за деца от 2 до 7 
години през минимум 4 месеца).



Удостоверение за проведени имунизации

Какво да правим в такива случаи?

9. При агресивно поведение на майката запазене спокойствие 
и  напомнете, че ще повикате полицията и ще 
сигнализирате в „Закрила на детето“.

10.Не се поддавайте на искането за издаване на документ с 
невярно съдържание – отговорността е изцяло ваша!

11. Ако в удостоверението пише, че детето няма проведени 
ПП или имунизации, майката не получава детски добавки 
до издаването на удостоверение за редовни прегледи и 
имунизации. Използвайте това, за да „възпитате“ 
родителите и да изпълните задълженията си към здравето 
на детето. 



Удостоверение за проведени имунизации

Какво да правим в такива случаи?

12.Предупреждавайте родителите още при записването на 
детето за това, че ако не го водят редовно на преглед или 
пропускат имунизации, ще трябва да впишете това в 
удостоверението за детски добавки и майката няма да 
получава детски добавки докато всичко необходимо не 
бъде направено. 

13.Когато майката не дойде на поредния преглед с детето, 
изпращайте сигнал в „Закрила на детето“. Те имат 
възможност да „мотивират“ майките, вкл. финансово 
(спиране на детските добавки, задължително посещение на 
училище за родители и подобни)



Наказателна отговорност
Наказателен Кодекс: 

Чл. 308 (1) Който състави неистински официален документ или 
преправи съдържанието на официален документ с цел да бъде 
използуван, се наказва за подправка на документ с лишаване от 
свобода до три години.

(4) В маловажни случаи наказанието по ал. 1 е: лишаване от 
свобода до шест месеца или пробация;

(5) За приготовление към престъпление по ал. 1 наказанието е 
лишаване от свобода до една година

Чл. 310. (1) Ако престъплението по чл. 308, ал. 1, и чл. 309, ал. 1 и 2 
е извършено от длъжностно лице в кръга на службата му, 
наказанието е лишаване от свобода до пет години

(2) В маловажни случаи наказанието е лишаване от свобода до 
една година или пробация.



Наказателна отговорност

Наказателен Кодекс: 

• Чл. 311. (1) Длъжностно лице, което в кръга на службата си 
състави официален документ, в който удостовери неверни 
обстоятелства или изявления, с цел да бъде използуван тоя 
документ като доказателство за тия обстоятелства или 
изявления, се наказва с лишаване от свобода до пет години, 
като съдът може да постанови и лишаване от право по чл. 37, 
ал. 1, точка 6.

• (2) В маловажни случаи наказанието е лишаване от свобода 
до една година или пробация.



Административна отговорност

РЗИ и МЗ

Актове за установяване на административно нарушение

НЗОК

Проверки във връзка с документиране на профилактичните 
прегледи и имунизациите

Медицински надзор 

Комбинирани проверки с всички възможни институции



Въпроси?


